Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Särskilda skäl för att få ansökan prövad utanför den ordinarie ansökningstiden
Sökanden kan utanför ordinarie ansökningstid ansöka om godkännande som huvudman för en fristående skola om det finns
särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Ansökan kan omfatta förändringar av huvudmannaskap
eller organisation av befintliga skolor. Skolinspektionen kommer i ärenden enligt 2 kap 1 § andra stycket pröva ansökan
skyndsamt. Om det inte finns särskilda skäl är huvudregeln att ansökan ska komma in inom den ordinarie ansökningstiden, vilket
är senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Gällande bestämmelser
Av 2 kap. 1-3 §§ skolförordningen (2011:185) och 2 kap. 1-3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en ansökan om
godkännande som enskild huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och
gymnasiesärskola som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till Skolinspektionen senast
den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja
sin utbildning gäller inte den 31 januari som sista datum att komma in med ansökan. Ansökan ska prövas skyndsamt om det finns
särskilda skäl.
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat
insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde,
inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de
ovan nämnda kraven för att godkännas som huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas
på inlämnat underlag.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det
undertecknade försättsbladet/e-signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan
antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till
tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan skicka in i
ansökningsblanketten för mer information.

Kommun

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen*

Lunds kommun

1 Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237, 633, 642-645).

1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (den nya huvudmannen)

Eruditia AB
Organisationsform*

Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer*

5593786345
Utdelningsadress*

Spadegatan 3
Postnummer*

42465
Ort*

Angered
Webbadress*

www.viljaskolan.se

1.2 Sökanden och kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen
undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Kontaktperson*

Patrick Gladh
E-postadress*

patrick@utbildia.se
Telefon arbetet

Mobil*

0738076277
Kontaktpersonens funktion i verksamheten

Styrelseordförande
Inga dokument registrerade

1.3 Uppgifter om den nuvarande huvudmannen

Huvudmannens namn (den nuvarande huvudmannen)

Hvilan Utbildning AB
Organisationsform*

Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer*

5566066980
Utdelningsadress*

Kabbarpsvägen 126
Postnummer*

23252
Ort*

Åkarp
Webbadress*

www.hvilanutbildning.se

1.4 Nuvarande huvudmannens kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen
undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Kontaktpersonens namn*

Margaretha Pettersson, VD Hvilan utbildning
E-postadress*

margaretha.pettersson@hvilanutbildning.se
Telefon arbetet

Mobil*

0721447181
Inga dokument registrerade

1.5 Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska
bifogas ansökan. Se vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till
ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt. Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer
med väsentligt inflytande över verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i
flera led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att
ansökan ska vara giltig.
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett
bolag till ett annat under pågående handläggning.
För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av orsaken till detta.

Bilaga 1 Bolagsordning Eruditia.pdf
Bolagsordning Eruditia AB

Bilaga 4 Aktiebok Utbildia AB.pdf
Aktiebok Utbildia AB

Bilaga 5 Registreringsbevis Utbildia AB.pdf
Registreringsbevis Utbildia AB

Bilaga 6 Registreringsbevis PeTvå konsult AB.pdf
Registreringsbevis PeTvå konsult AB

Bilaga 7 registreringsbevis Salstenen AB.pdf
Registreringsbevis Salstenen AB

Bilaga 8 Aktiebok Salstenen AB.pdf
Bilaga 8 aktiebok Salstenen AB

Bilaga 9 bolagsordning Salstenen AB.pdf
Bolagsordning Salstenen AB

Bilaga 10 Bolagsordning PeTvå konsult.pdf

Bolagsordning PeTvå konsult

Bilaga 2 Aktiebok Eruditia AB.pdf
Bilaga 2 Aktiebok Eruditia

Bilaga 3 Registreringsbevis_559378-6345.pdf
Bilaga 3 registreringsbevis Eruditia

1.6 Ansöka om att ta över annan huvudmans godkännande för fristående skola och/eller utökning av befintlig skola

Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola. Besvara frågorna 1.7 ‐ 1.8,
avsnitt 2 och gå sedan vidare till avsnitt 4.
Ansökan avser en utökning av huvudmannens befintliga skolenhet och att byte av huvudman, det vill säga en
sammanslagning av tillstånd. Gå vidare direkt till avsnitt 2.

1.7 Skolenhetens namn och skolenhetskod mm.

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum och diarienummer för tillstånd.
Skolenhetens namn

Hvilan Gymnasium Lund
Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)

Samtliga tillstånd kopplade till Hvilan Gymnasium Lund. Dnr 2018:959 och 2018:11952
Skolenhetskod

36208931
Webbadress

https://www.hvilanutbildning.se/lund
Utdelningsadress

Karl XII gatan 5
Postnummer

22220
Ort

Lund

1.8 Skolenhetens namn

Skolenheten kommer att behålla sitt nuvarande namn.
Skolenheten ska ändra namn. Ange det nya namnet nedan.

2 Särskilda skäl

2 kap. 1 § gymnasieförordningen

2.1 Särskilda skäl

En ansökan ska prövas utanför ordinarie ansökningstid och skyndsamt om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers
möjlighet att fullfölja sin utbildning. Ange bakgrunden till ansökan och varför sökanden bedömer att det finns sådana särskilda
skäl.

Eruditia AB ansöker om att ta över Hvilan utbildning ABs tillstånd att bedriva gymnasieskola i
Lund. Eruditia AB ägs till 100% av Utbildia AB som bedriver en fristående grundskola i Angered
idag och ägarna/ledningen har även lång erfarenhet av att bedriva gymnasieskolor. Ansökan om
att flytta tillstånden görs utifrån att Hvilan utbildning AB inte kan fortsätta bedriva sin
utbildningsverksamhet på grund av likviditetsproblem och står inför en överhängande risk att inom
kort tvingas gå i konkurs. Övertagandet är därför ett led i att trygga att Hvilan gymnasium Lund
ska kunna fortsätta att erbjuda undervisning till eleverna som påbörjat utbildning samt blivit
antagna inför nästa läsår. Hvilan Utbildning AB har idag såväl vuxenutbildning som
gymnasieskolor. Vuxenutbildningen består av yrkeshögskoleutbildningar,
arbetsmarknadsutbildningar och yrkesvux på en ort. Gymnasieskolorna som varit verksamma
under innevarande är i Stockholm, Lund, Norrköping, Uppsala och Kabbarp. Nuvarande ägare är
en ideell förening i form av Gröna Näringens Riksorganisation (GRO) och de har tagit ett
styrelsebeslut om att leta nya ägare till verksamheten utifrån det ekonomiska läget. Ägarna och
styrelsen har även tagit beslut om att lägga ner gymnasieskolan i Uppsala (gjordes inför
vårterminen 2022) och nu även Norrköping (skolan läggs ner efter vårterminen). Detta då
respektive skola var inne på första året och hade under 10 elever på vardera skola.
Gymnasieskolorna i Norrköping och Uppsala har tillsammans med att delar av vuxenutbildningen
gått dåligt ekonomiskt försatt bolaget i en väldigt svår ekonomisk situation. Det har inte vägts upp
av att övriga verksamheten varit relativt väl fungerande även ekonomiskt. Ägarna och styrelsen
har nu hittat en bra lösning som gör att verksamheten kan fortsätta och utvecklas och att eleverna
inte behöver byta skola. Lösningen innebär att Hushållningssällskapet tar över Hvilan Utbildning
AB som bolag och den verksamhet som kvarstår där samtidigt som Eruditia AB tar över
gymnasieskolorna i Lund och Stockholm. Nuvarande ägare har tillsammans med blivande ägare
undertecknat ett Letter of internt, respektive skolledning är informerad och fackliga företrädare
har också gett sitt godkännande vilket varit en förutsättning för att bytet ska ske. Letter of intent

kring GRO och Eruditia AB bifogas denna ansökan. I LOI framgår bland annat att en ekonomisk
brytpunkt görs den 1 juni 2022 samtidigt som övertagandet verkställs efter Skolinspektionens
beslut. Anledningen att den ekonomiska brytpunkten är från den 1 juni 2022 är att Hvilan
Utbildning AB inte klarar det likviditetsmässigt längre än juni månad. Skolinspektionen har en
pågående tillsyn på gymnasieskolan i Norrköping (Dnr 2022:1876). I den tillsynen har ägarna och
VD för Hvilan Utbildning AB varit öppna och transparenta kring den ekonomiska situationen, i
insänd komplettering anges där också att ansökan om att flytta tillstånden kommer att ske.
Kompletteringsbegäran kring den ekonomiska situationen har gjorts från Viveka Berglund vilken
kommer att skickas in innan veckan är slut. Sammantaget har ägarna (GRO) tagit ett stort ansvar
och stora underskott under innevarande år. De har också både tagit lån och sålt av mark för att
hitta en bra kort‐ och långsiktig lösning för verksamheten. Genom att avsluta två skolor med
mindre än 10 elever, flytta tillstånden till nya ägare för Stockholm och Lund samtidigt som man
har andra ägare till resterande verksamheten så har man lyckats med att säkerställa elevernas
fortsatta skolgång och en utveckling och inte avveckling av verksamheten framåt. Såväl
nuvarande ägare/styrelse/VD som ägare och ledning till Eruditia är tillgängliga för att inkomma
med mer information som kan vara nödvändig för en snabb hantering från Skolinspektionens sida
då det behöver hanteras skyndsamt. Detta både för ägare såväl som för studerande som annars
med väldigt kort varsel riskerar att behöva stå utan skola. Det handlar då om cirka 800 elever på
skolorna i Stockholm och Lund.

3 Ansöka om att ta över en annan huvudmans godkännande och utökning av en skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan huvudmans godkännande och utökning av en befintlig
skolenhet. Den befintliga skolenhet som sökanden redan har godkännande för och den skolenhet som övertas (utökning) och
som kommer att bedrivas som en skolenhet benämns härefter som den nya skolenheten.
Nedanstående punkter ska skrivas i tabell och bifogas om ansökan avser både byte av huvudman och utökning av en
befintlig skolenhet. Om sökanden bifogar nedanstående tabeller behöver sökanden inte fylla i elevantalet i avsnitt 5.1 och 5.3.
1. antal elever fördelat per respektive program och inriktningar för den befintliga skolenheten som ska utökas
2. antal elever fördelat per respektive program och inriktningar för den skolenhet där ansökan avser byte av huvudman
3. antal elever fördelat per program totalt för den nya skolenheten.
Bifoga inte elevlistor med elevernas namn och personnummer.
Att tänka på när sökanden fyller i ansökan.
Ange i avsnitt 6.7 hur många elever budgeten är beräknad på. Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 och
resultatbudget för läsår 1,2 och 3. Fyll i budgeten för den nya skolenheten.
Redovisa i avsnitt 7, hur lokalerna kommer påverkas av förändringen vid den nya skolenheten.
Redovisa i avsnitt 8, antal lärare vid den nya skolenheten.

3.1 Skolenheten ‐ att ta över en annan huvudmans godkännande

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum och diarienummer för gällande
tillstånd.
Skolenhetens namn

Hvilan Gymnasium Lund
Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)

Samtliga tillstånd kopplade till skolan. Dnr 2018:959 (avsl. datum 2018-10-22) och 2018:11952 (avsl. datum
Skolenhetskod

36208931
Webbadress

https://www.hvilanutbildning.se/lund
Utdelningsadress

Karl XII gatan 5
Postnummer

22220
Ort

Lund

3.2 Skolenheten ‐ utökning av befintlig skolenhet

Ange skolenhetens namn, skolenhetskod och adress. Om möjligt ange även beslutsdatum och diarienummer för gällande
tillstånd.
Skolenhetens namn

Tillstånd (beslutsdatum och diarienummer)

Skolenhetskod

Webbadress

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

3.3 Skolenhetens namn

Ange vad den nya skolenheten ska heta.

Skolenheten kommer inte att byta namn

3.4 Hur förändringen påverkar skolenheten

Beskriv hur förändringen påverkar huvudmannen och den nya skolenheten.
Av beskrivningen bör följande framgå
hur skolenheternas ekonomi påverkas
hur lärartjänster påverkas
hur utökningen av den befintliga skolenheten och byte av huvudman kommer att påverka skolverksamheten i övrigt.

Skolenhetens ekonomi kommer inte att påverkas negativt. Den stora förändringen är att
huvudmannen har förmåga att balansera bolagets och därmed skolenhetens ekonomi på ett
positivt sätt. Skolenhetens ekonomi är redan innevarande år i balans och genom något fler elever
kommande läsår kommer ekonomin och därmed verksamheten att påverkas ännu mer positivt.
Inga lärartjänster beräknas att påverkas på grund av övertagandet. Befintliga lärare kommer
fortsätta och nya lärare kommer att anställas utifrån de behov som finns. Det sker genom
övertagandet ingen utökning av verksamheten i form av ytterligare inriktningar/program utan
verksamheten fortsätter som tidigare, den skillnad som finns är att något fler årskurs 1 elever
kommer att börja än motsvarande antal årskurs 3 elever som slutar. Det sammantaget gör att
skolan blir något större än idag. Eruditia har ingen ambition att förändra det som redan idag
fungerar bra, samtidigt ska vi självfallet både säkerställa och utveckla det som Skolinspektionen
har påpekat i sin tidigare inspektionsrapport liksom andra områden där vi ser att kvaliteten kan
öka ytterligare.

4 Tidpunkt för överlåtelsen

Ange datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten. Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att
Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Överlåtelsen kommer att ske fem bankdagar efter att Skolinspektionen har godkänt ansökan, vår
tydliga ambition är att det ska gå så fort som möjligt inför kommande läsår för både Eruditia såväl
som nuvarande medarbetare, elever och vårdnadshavares skull.

4.2 Konkurs

Ansökan om godkännande som ny huvudman görs på grund av att nuvarande huvudman försatts i konkurs.
Ange konkursförvaltarens kontaktuppgifter. Observera att det endast är den utsedda konkursförvaltaren som kan företräda den
nuvarande huvudmannen i de fall verksamheten är försatt i konkurs. En förutsättning för att Skolinspektionen ska kunna hantera en
ansökan och fatta beslut i ärendet är att konkursförvaltaren har kvar sitt uppdrag och fortfarande bedriver skolverksamheten.
Sökanden får inte driva skolverksamheten vidare utan ett nytt godkännande från Skolinspektionen.

4.3 Tillstånd

Ange om den befintliga verksamheten har några/något beslut om särskild variant/riksrekryterande/nationellt godkänd
idrottsutbildning enligt 5 kap i gymnasieförordningen 2010:2039. Observera att den nuvarande huvudmannens tillstånd inte
automatiskt förs över vid ett godkännande.

4.4 Offentligt inflytande

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller på något annat
sätt har rättsligt inflytande över verksamheten. Se 2 kap. 6 § skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för
bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska
komma till stånd
vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

4.5 Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar
Waldorf
Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen

5 Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243).
12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS
2011:154).

5.1 Gymnasieskolan — nuvarande antal elever per nationella program och inriktningar

Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program och inriktning samt årskurs. Observera att det
beräknade elevantalet ska stå i överensstämmelse med beloppen i sökandens budget.
Nationellt program

Ekonomiprogrammet
Inriktning

Ekonomi
Årskurs 1
25

Årskurs 2
16

Årskurs 3
24

Nationellt program

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning

Naturvetenskap
Årskurs 1
17

Årskurs 2
17

Årskurs 3
23

Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning

Samhällsvetenskap
Årskurs 1
27

Totalt antal elever vid skolenheten : 198

Årskurs 2
27

Årskurs 3
22

5.2 Datum

Ange vilket datum ovanstående antal elever är beräknat.

April 2022

5.3 Gymnasieskolan ‐ planerat elevantal

Ange planerat antal elever per utbildning.
Om ansökan avser flera nationella program och inriktningar bifoga en lista uppställd enligt nedanstående tabell. Av listan ska det
framgå antalet elever per årskurs och läsår för respektive nationella program och inriktningar som ansökan omfattar.
Nationellt program

Ekonomiprogrammet
Inriktning

Ekonomi
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Läsår 1

30

25

16

71

Läsår 2

30

30

25

85

Läsår 3

30

30

30

90

Fullt utbyggd
verksamhet

30

30

30

90

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Läsår 1

30

27

27

84

Läsår 2

30

30

27

87

Läsår 3

30

30

30

90

Fullt utbyggd
verksamhet

30

30

30

90

Nationellt program

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning

Naturvetenskap

Nationellt program

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning

Samhällsvetenskap
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Läsår 1

30

17

17

64

Läsår 2

30

30

17

77

Läsår 3

30

30

30

90

Fullt utbyggd
verksamhet

30

30

30

90

5.4 Elevprognos

Ange vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett.

Prognosen utgår från befintligt antal elever, söktryck från första ansökningsomgången och att
skolan fyller befintliga platser under kommande antagningar. Då skolan dessutom har nybyggda
lokaler och nu är etablerad i kommunen så ökar möjligheterna att få ännu fler sökande kommande
år.

5.5 Information till vårdnadshavare och elever

Redogör för vilken information vårdnadshavare och elever kommer att få om den nya huvudmannen och hur informationen ges.

Medarbetare har denna vecka fått både information om den planerade förändringen och besök av
blivande ägare/ledning av Eruditia. Besöket på skolorna gjordes tillsammans med nuvarande VD
för Hvilan Utbildning AB. Vi planerar därefter att informera såväl elever som vårdnadshavare
under kommande vecka (9-14 maj). De kommer då att delges om vilka som står bakom den
blivande huvudmannen, vilken erfarenhet av gymnasiala utbildningar som vi besitter och att få eller
inga förändringar kommer att genomföras av skolans organisation, arbete eller lokalisering. De
kommer även att informeras om att vi ämnar vara en långsiktigt och stabil ägare av skolenheten
som vill utveckla den vidare i positiv riktning. Utöver ovanstående kommer det självfallet också i
informationen framgå att bytet är villkorat av och kommer att ske efter Skolinspektionens beslut.
Den nya huvudmannen kommer att meddela sig till vårdnadshavare och elever dels via skriftlig
information och dels via informationsmöten, tydliga kontaktuppgifter kommer också att finnas för
de som har eventuella följdfrågor.

6 Ekonomi

2 kap. 5 § skollagen.
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (s. 50-51).

6.1 Finansiering av övertagandet

Inkom med en beräkning och beskrivning över hur övertagandet ska finansieras.
Ange eventuell köpeskilling, samt vilka tillgångar/skulder som kommer att ingå vid övertagandet. Styrk finansieringen med
exempelvis låneförbindelser, stämmobeslut eller bankgarantier.

Köpeskillingen är 6 Mkr för båda skolorna (Stockholm och Lund) där betalningen sker i tre delar
(se avsiktsförklaring som bifogas). Merparten kommer i första hand att finansieras genom
banklån. Tillgångar och skulder som ingår vid övertagandet i balansposten framgår i
avsiktsförklaringen (LOI) som bifogas som bilaga 11. Skolan beräknas att ha ett överskott redan
första året då (den är fullt utbyggd och uppstartsinvesteringar redan är tagna), se budget. För att
ändå säkra likviditeten och skolans långsiktiga utveckling har vi ett intyg av insättning av kapital
från Salstenen AB där det bland annat framgår att "Salstenen AB kommer att tillföra det kapital
som erfordras för att ge Eruditia det ekonomiska kapital som krävs för att ge verksamheten en
stabil ekonomi". Intyget bifogas (se punkt lån/aktieägartillskott samt finansiering med egna
medel).

6.2 Årsredovisning/årsbokslut

Bifoga både den nuvarande huvudmannens och sökandens årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast
avslutade räkenskapsåret om sådan finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2
månader gammalt).
Om sökanden och/eller den nuvarande huvudmannen har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om
bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör
dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om sådan finns.
Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Nuvarande huvudmans senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse bifogas. Likaså
bifogas balans‐ och resultatrapport (per den 31 mars) som även redovisats till Skolinspektionen i
samband med inspektionen på Hvilan Gymnasium Norrköping. Som framgår i avsnittet om
"särskilda skäl" så har innevarande budgetår ett helt annat resultat än föregående år, ekonomin
är betydligt sämre och bolaget har ett akut likviditetsbehov. Bakgrunden är som redovisats i
tidigare avsnitt två skolor som startats med väldigt få elever kombinerat med delar av
vuxenutbildningen som gått sämre ekonomiskt och även en stor over-head. Sökande tar över två
verksamheter som innevarande år ändå har gått ihop ekonomiskt och vi bedömer att kommande
år kommer dessa verksamheter också att generera ett överskott. Ur det perspektivet behöver
inte den ekonomiska situationen stärkas för oss som nya ägare men samtidigt ser vi tillsammans
med skolledningen över tjänsteplanering, organisation och andra kostnader parallellt med att vi
noga följer antagningen av nya elever. Vi har också ett intyg från Salstenen AB som trygghet om

vi som sökande är i behov av kapitaltillskott. Sökande ingår i en form av koncern då bolaget ägs
till 100 procent av Utbildia AB som i sin tur ägs av Patrick Gladh, PeTvå konsult AB samt
Salstenen AB. Utbildia AB är inne på sitt första år med grundskolan Viljaskolan i Angered. Första
året har inneburit stora investeringar och därmed ett negativt resultat. Däremot kommer
Viljaskolan kommande år växa från cirka 200 elever till 300 elever (fyra nya klasser antas) och
uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat.
Lägg till bilaga

Bilaga 14 Signerad ÅR 2020 2021 Hvilan Utbildning AB .pdf
Bilaga 14 Årsredovisning Hvilan Utbildning AB

Bilaga 15 Revisionsberättelse_AB_med_logga .pdf
Bilaga 15 Revisionsberättelse

Bilaga 16 Balans och resultat per 220331.xlsx
Bilaga 16 Balans och resultat

6.3 Sökandens budget

Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och
med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från
genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange
skälet till detta.

Skolan är inne på sitt tredje verksamhetsår och har redan innevarande år en ekonomi i balans.
Genom att skolan tar in fler något fler elever kommande läsår jämfört med antalet elever som
slutar årskurs 3 så innebär det att ekonomin stärks ytterligare. Lokalkostnaderna är oförändrade
så de kostnader som tillkommer är personal och övriga merkostnader. Sammantaget innebär det
att skolans ekonomiska resultat stärks och att vi är trygga med att vi kan bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Söktrycket är också bra på i princip alla program och
inriktningar vilket gör att elevprognosen håller.

6.4 Grundbelopp

Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt gymnasieprogram/inriktning. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive gymnasieprogram/inriktning.
Av redogörelsen ska framgå
beloppets storlek och hur det har beräknats
vilka kontakter som tagits med kommunen

Grundbeloppet utgår från redan faktiska belopp, de är ej indexuppräknade vilket innebär att de

bör bli högre än i budgeten. Eleverna kommer från flera kranskommuner till Lund och utifrån det
har ett genomsnitt av det faktiska beloppet räknats ut som grundbelopp. Lunds kommun kommer
att bli informerade om det planerade ägarbytet vecka 19 (9-13 maj). Detta då vi prioriterat att
informera skolledare och medarbetare innan vi nu går vidare och informerar kommunen samt
därefter vårdnadshavare och elever.

6.5 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
Lån: Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Se Läs mer för vad som ska framgå.
Aktieägartillskott/ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med
aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga
firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska
bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå.
Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning
eller liknande.
Finansiering med egna medel: Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående
verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel
sökanden avser nyttja.

Se intyg från Salstenen AB. Att notera är att i likviditets och resultatbudgeten är det inte angivet
något tillskott i form av lån eller aktieägartillskott. Detta då budgeten visar ett överskott redan
första året både vad gäller likviditet och resultat. Samtidigt vill vi visa med intyget att det finns ett
kapitaltillskott att tillgå om/när behov uppstår för att driva och utveckla verksamheten.
Lägg till bilaga

Bilaga 13 Intyg Lund.pdf
Bilaga 13 Intyg från Salstenen till Lund

6.6 Övriga inbetalningar/intäkter

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp.
Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i
budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och
kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Inga övriga inbetalningar/intäkter.
Lägg till bilaga
Inga dokument registrerade

6.7 Antal elever

Ange antalet elever som budgeten nedan är beräknad på.
Läsår 1
Gymnasieskolan

219

Läsår 2

Läsår 3

249

270

6.8 Likviditetsbudget och resultatbudget

Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.
Utgå från budgetmallen nedan.

Läs mer

Likviditetsbudget läsår 1

Resultatbudget

Inbetalningar

Intäkter

Läsår 1

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan

20104000

Kommunalt bidrag
gymnasieskolan

20104000

23072000

25258000

Lån

0

Övriga intäkter

0

0

0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med
egna medel

0

Annan finansiering

0

Övriga inbetalningar

0

Summa
inbetalningar

20104000

Summa intäkter

20104000

23072000

25258000

Utbetalningar

Kostnader

Personal och Utbildning

Personal och Utbildning

Skolledning

1410000

Skolledning

1410000

1438000

2010000

Lärare
gymnasieskolan

9609000

Lärare gymnasieskolan

9609000

10568000

11723000

Övrig personal

458000

Övrig personal

458000

460000

470000

Administration

0

Administration

0

500000

500000

Rekrytering

10000

Rekrytering

10000

10000

10000

Fortbildning

40000

Fortbildning

40000

40000

40000

Lokaler/ Utrustning

Lokaler/ Utrustning

Lokalkostnad

3166000

Lokalkostnad

3166000

3212000

3276000

Kostnader för
speciallokaler

300000

Kostnader för speciallokaler

300000

300000

300000

Möbler

50000

Utbetalningar

Kostnader

Personal och Utbildning

Personal och Utbildning

Kontorsutrustning/
förbruknings‐
inventarier

118000

Kontorsutrustning/ förbruknings‐
inventarier

Telefon, kopiator mm

50000

Läromedel

118000

130000

150000

50000

500000

500000

Läromedel

Litteratur/utrust./
skolbibliotek (inkl
programvaror,
licenser)

50000

Datorer

300000

Övrigt

Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl
programvaror, licenser)

Övrigt

Info och annonsering

296000

Info och annonsering

296000

296000

296000

Elevhälsa

892000

Elevhälsa

892000

1006000

1087000

Skolmåltider

1632000

Skolmåltider

1632000

1848000

2004000

Försäkringar

29000

Försäkringar

29000

33000

35000

Studie‐ och
yrkesvägledning

200000

Studie‐ och yrkesvägledning

200000

230000

253000

APL-handledare

0

APL-handledare

0

0

0

Övriga utbetalningar

0

Övriga kostnader

0

0

0

90000

90000

90000

Möbler

118000

134000

145000

Datorer

120000

120000

120000

Telefon, kopiator mm

70000

60000

50000

Finansiella poster

Finansiella poster

Räntor

90000

Räntor

Amorteringar

0

Avskrivningar

Summa
utbetalningar

18700000

Summa kostnader

18608000

20975000

23059000

Över/underskott

1404000

Vinst/förlust

1496000

2097000

2199000

6.9 Resultatbudgeten

Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten,
redovisa hur förlusten ska täckas.
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt
hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

Resultatbudgeten uppvisar inte ett negativt resultat varken läsår 1,2 eller 3.

6.10 Övriga ekonomiska upplysningar

Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att
bolaget/föreningen har betalningsanmärkningar, redogör för skälen till detta.

Eruditia AB är ett nystartat bolag och har i nuläget endast insatt aktiekapital insatt. Bolaget är
som framgår av tidigare underlag helägt av Utbildia AB som i augusti 2021 startade den
fristående grundskolan Viljaskolan i Angered. Såväl Utbildia AB som Eruditia AB kommer med all
sannolikhet att uppvisa ett positivt resultat kommande budgetår då det finns en stabil grund med
många sökande och elever i kö samtidigt som uppstartskostnaderna nu är tagna på alla skolor.
Inga betalningsanmärkningar finns. Salstenen AB har som tidigare framgår intygat att bolaget
kommer att tillskjuta det kapital som likviditetsmässigt kan komma att behövas.

7 Lokaler

1 kap. 3 § och 2 kap. 35-36 §§ skollagen
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 283-284).

7.1 Nuvarande lokaler

Redogör för skolans tillgång till lokaler (ange yta och adress). Om sökanden kommer att ta över den nuvarande huvudmannens
lokaler ska detta anges.

Sökande kommer att ta över skolans nuvarande lokaler. De är lokaliserade på Karl XII gatan 5 i
Lund och består av två fastigheter i nära anslutning till varandra. Den ena fastigheten innehåller
undervisningslokalerna och den andra fastigheten används för bland annat elevernas lunch
(matsal). De är på tillsammans drygt 1300 kvm. Idrottsundervisning har eleverna på
promenadavstånd från skolan i andra lokaler.

7.2 Nya lokaler

Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna
lokalalternativ kan bli aktuella.

Ingen ändring av lokaler från de nuvarande planeras.

7.3 Speciallokaler

Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.
Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
avstånd från skolbyggnaden

omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen/kurser
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa genomförs i de befintliga lokalerna som tidigare år. Dessa ligger cirka 10-15 min
promenad från övriga undervisningslokaler. Idrottsundervisning sker i åk1 i den omfattning som
poängplanen föreskriver.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

Inga yrkesprogram ingår i skolenheten.

7.4 Skolbibliotek

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
Av beskrivningen ska framgå
skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
skolbibliotekets pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbibliotek finns i skolenhetens befintliga lokaler. För Eruditia och vår ledning fyller
skolbiblioteket en viktig funktion och därför vill vi säkerställa att vi arbetar utifrån nedanstående:
Skolbiblioteket ska stödja och bidra till elevernas lärande, det ska stimulera elevernas nyfikenhet
och vara en bidragande pedagogisk resurs i skolans arbete. Skolbiblioteket ska integreras i
elevernas undervisning för att stärka elevernas språkliga förmåga såväl som digitala kompetens. I
skolbiblioteket ska eleverna kunna hitta medier som fördjupar deras nyfikenhet såväl som stärker
deras kunskaper. Om det finns elever på skolan som har annat modersmål än svenska så ska
skolbiblioteket även stärka dessa elevers rätt till läsande på sitt modersmål.

8 Skolenhetens ledning och personal

2 kap. 11-14 §§ och 17-22 §§ skollagen

8.1 Rektor

För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

8.2 Lärare — behörighetskrav

För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare eller

förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
Sökanden kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17-22 §§ skollagen.

8.3 Antal lärare — gymnasieskola

Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Läsår 1
Antal personer
16

Läsår 2
Antal heltidstjänster
14

Antal personer
18

Läsår 3
Antal heltidstjänster
16

Antal personer
19

Fullt utbyggd verksamhet
Antal heltidstjänster
17

Antal personer
19

Antal heltidstjänster
17

Antal elever per lärare, läsår 1
15,643
Antal elever per lärare, läsår 2
15,563
Antal elever per lärare, läsår 3
15,882
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet
15,882
Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

Lärarna organiseras i programhomogena arbetslag där man också har huvuddelen av sin
undervisning. Detta ger lärarna möjlighet att samverka kring undervisningens planering och
genomförande, samplanering av ämnesöverskridande projekt samt att delge extra anpassningar
som utformas för elev inom ramen för lärares uppdrag. Lärare i det arbetslag man tillhör kommer
att vara mentor för några av de elever man undervisar.

8.4 Övrig personal

Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

För kommande år är två deltidstjänster budgeterade för vaktmästare respektive lunchvärdinna.

9 Elevhälsa och studie‐ och yrkesvägledning

2 kap. 25-30 §§ skollagen
Skolverkets och Socialstyrelsens publikation Vägledning för elevhälsan (2016)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf

Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med studie‐ och yrkesvägledning https://www.skolverket.se/publikationer?id=3143

9.1 Elevhälsa

Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
Av beskrivningen ska framgå
vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga personalgrupper i det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Elevhälsan består idag företrädesvis av skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolläkare.
Eruditia kommer även att säkerställa tillgång till psykolog som ska ingå i EHT. Alla nämnda
funktioner har del i och ska arbeta med skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi har
även positiv erfarenhet av samarbete med logoped och arbetsterapeut som på timbasis kommer
att medverka i skolans EHT. Elevhälsan på Hvilan Gymnasium Lund ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta
förebyggande och hälsofrämjande samtidigt som elevernas utveckling mot målen ska stödjas. För
att lösa denna uppgift kommer eleverna ha tillgång till specialpedagog, kurator, skolsköterska,
skolläkare och psykolog. Elevhälsans olika professioner organiseras i ett elevhälsoteam. Detta
team ska vid återkommande tillfällen under läsåret planera och följa upp det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. De ska också delge och planera verksamhet kring enskilda elever eller
grupper av elever vid behov. Eleverna kommer att erbjudas hälsokontroll i den omfattning som
regleras enligt skollagen 2 kap. 27§ 3:e stycket. Tillsammans med elevhälsopersonal kommer
Hvilan Gymnasium Lunds rektor att ta fram en elevhälsoplan som ska revideras årligen.
Målsättningen med elevhälsoplanen ska vara beskrivning av arbetssätt och plan för att under året
skapa miljöer och förhållningssätt som stöttar elevernas utveckling mot målen samt inspirerar till
ytterligare strävan utifrån elevens förmåga. Elevhälsan ska arbeta för att främja elevers närvaro
och främja en trygg, trivsam och utvecklande arbetsmiljö samt stärka och utveckla samverkan
mellan elevhälsans professioner och skolans övriga personal Elevhälsoplanen ska tydliggöra
elevhälsans roll när det gäller arbetet mot mobbning och trakasserier samt tydliggöra elevhälsans
roll i att stötta arbetet kring ANT och utveckling av sex och samlevnadsutbildning samt i övrigt
bidra till att uppfylla läroplanens och elevernas måluppfyllelse. Arbetet med elevhälsoplanen ingår
i skolans systematiska kvalitetsarbete och ska utvärderas i slutet av varje läsår. Utvärderingen
ligger sedan till grund för revision av elevhälsoplanens fokusområden för kommande år.
Elevhälsan ska utöver ovan återkommande delta vid arbetslagsträffar på skolan för att samverka
med undervisande lärare och mentorer kring elevers behov och utveckling samt utifrån sina
kompetenser bidra med relevant information inför utvecklingssamtal och utifrån relevant
kompetens stötta lärare vid planering av extra anpassningar samt ta fram åtgärdsplaner i enlighet
med rektors beslut.

9.2 Studie‐ och yrkesvägledning

Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att eleverna får tillgång till studie‐ och yrkesvägledning (SYV) elevernas behov av

vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som
ansökan avser.

Studie‐ och yrkesvägledning finns redan idag i en sådan omfattning att elevernas behov av
vägledning inför val av kurser på sin utbildning såväl som information och stöd inför vidare
studier/yrkesval tillgodoses. Information om framtida studie‐ och yrkesval påbörjas redan i åk1.
Information anpassas till respektive program. Detta är inte minst viktigt då eleverna väljer
individuellt val inför åk2. På samma sätt sker information om framtida studie‐ och yrkesval inför
valet av den andra individuella val-kursen inför åk3. I åk3 fokuseras arbetet på val av vidare
studier, organisering av val samt att stötta eleverna i deras valprocess. Studie‐ och
yrkesvägledare har också i uppdrag att stötta de elever som byter till Hvilan gymnasium i årskurs
2 och 3 då deras tidigare poängplan kan avvika från den poängplan som Hvilans elever läst i
enlighet med. Studie‐ och yrkesvägledare samverkar även med skolledningen i att
uppmärksamma de elever vars studieplan kräver anpassningar för att bli kompletta.

10 Elevens utveckling mot målen

3 kap. 1-12 §§ skollagen
Skolverkets allmänna råd ‐ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Skolverkets vägledning ‐ Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2016/skolans-arbete-med-extraanpassningar/

10.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie
undervisningen och särskilt stöd.
Av beskrivningen ska framgå
när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta, vad som ska
framgå av ett åtgärdsprogram.

Eruditia kommer att utgå från Hvilans nuvarande arbete och utifrån det utveckla och förbättra de
delar som inte fungerat tillräckligt bra (som bland annat lyfts i Skolinspektionens tillsynsrapport). I
stora drag handlar det om att om det på något sätt framkommer (genom undervisningens
bedrivande, lärares bedömning, resultat på nationella prov, genom samtal med vårdnadshavare
eller på annat sätt) att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås så ska
eleven skyndsamt ges det stöd den har rätt till. I första hand handlar det då om extra
anpassningar i klassrummet och dessa kan då vara utifrån individens behov men i vissa fall kan

även anpassningar göras på gruppnivå om så behövs. Extra anpassningar genomförs av
undervisande lärare och delges mentor och berörda kollegor för att på bästa sätt komma eleven
till del i samtliga kurser där samma behov kan uppstå. Specialpedagogen har en viktig roll att
stötta pedagogerna i dokumentation, genomförande och uppföljning av den effekt som de extra
anpassningarna ger. Om inte de extra anpassningarna ger den effekt som planeras så ska en
utredning av elevens behov av särskilt stöd genomföras utan dröjsmål. Rektor ansvarar för att det
finns rutiner för genomförande av utredning och initierar utredning om behov finns av
åtgärdsprogram eller inte. Under utredningen kommer vårdnadshavare att involveras om eleven är
under 18 år. I utredningen kartläggs elevens skolsituation på grupp-, individ och skolnivå. Utifrån
kartläggningen görs sedan en pedagogisk bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd och i
så fall vilket stöd som är aktuellt. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd
kommer rektor att fatta beslut om upprättande av åtgärdsprogram, i annat fall tas beslut om att
inte upprätta ett åtgärdsprogram. Oavsett beslut dokumenteras beslutet skriftligt. Om beslut tas
att upprätta åtgärdsprogram så ansvarar rektor för att åtgärdsprogrammet utformas i linje med
gällande riktlinjer och att samtycke inhämtas från vårdnadshavare angående insatser som kräver
detta. Av åtgärdsprogrammet ska det framåt om elev och vårdnadshavare medverkat vid
utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vilket behov av stöd som eleven har. Vilka åtgärder som
bedöms nödvändiga för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd samt när åtgärdsprogrammet
ska följas upp och utvärderas dokumenteras. Åtgärdsprogram och utredning dokumenteras i
enlighet med blanketter redovisade i Skolverkets allmänna råd för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Specialpedagogen ska arbeta nära
pedagogerna både vad gäller extra anpassningar och särskilt stöd, övriga elevhälsans funktioner
kommer att involveras i samband med att utredningar/kartläggningar och åtgärdsprogram
diskuteras och beslutas. Detta görs regelbundet på de veckovisa EHT mötena och med en
regelbundenhet hålls också klasskonferenser och motsvarande EVK. Eruditia kommer säkerställa
journalhanteringen och dokumentationen så att den hanteras på ett korrekt sätt och också att den
tillgängliggörs på ett säkert men också lättillgängligt och tydligt sätt för de som ska ha del av
informationen, vi kommer då utgå från Hvilans nuvarande system men samtidigt byta ut eller
utveckla dessa om våra befintliga anses bättre (ex. Prorenata, och studybee).

11 Kvalitet och inflytande

4 kap. 1-9 §§ och 13-14 §§ skollagen
Skolverkets allmänna råd ‐ Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet https://www.skolverket.se/skolfs?id=2524
Se Skolinspektionens skrift — Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporterstatistik/publikationer/ovriga-publikationer/2013/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete/

Läs mer om kvalitetsarbete, inflytande och samråd på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/ledaoch-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete

11.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
Av beskrivningen ska framgå
hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet
hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och studiero samt
andra nationella mål
vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Eruditia kommer att utgå från Hvilans nuvarande arbete och utifrån det utveckla och förbättra de
delar som har behov av detta. Kvalitetsarbetet utgår från Skolverkets allmänna råd och
arbetsgången "Var är vi, var ska vi, hur gör vi och hur blev det". Det systematiska kvalitetsarbetet
benämns SKA där huvudmannen har en övergripande struktur som skolorna ska följa, utvärdera
och analysera resultat ifrån. Styrelsen i Eruditia AB är huvudman för Hvilan Gymnasium Lund.
Styrelsen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med lag, förordning och föreskrifter.
Styrelsen ansvarar för att utse skolchef. Styrelsen sammanträder vid fyra tillfällen per år samt vid
behov. Vid styrelsemötena granskas och diskuteras skolans resultat och beslut om åtgärder
fattas utifrån behov. Styrelsen har en löpande dialog med rektor, inte minst vid kränkningsärenden
som rapporteras till styrelsen. Styrelsen utgår i huvudsak från följande underlag: ‐ Elevenkät och
vårdnadshavarenkäter. Dessa undersöker bland annat elevernas upplevelse av trivsel, trygghet,
delaktighet och synpunkter samt vårdnadshavarnas upplevelse av skolans kvalitet, kommunikation
och trygghet. (genomförs och redovisas en gång per år) ‐ Elevernas måluppfyllelse i form av
uppnådda betyg (redovisas efter inrapportering av betyg på höst respektive vårtermin) ‐
Elevernas resultat från nationella prov (redovisas en gång per termin) ‐ Bedömningar angående
elevers utveckling mot målen ‐ Eventuella skillnader mellan pojkar och flickors resultat ‐
Dokumentation kring kränkningsärenden (redovisas varje ordinarie styrelsemöte) ‐ Skolans
medarbetarenkät (redovisas på vårterminen) ‐ Inkomna klagomål och åtgärder (redovisas varje
ordinarie styrelsemöte) ‐ Kvalitetsredovisning (redovisas efter läsårets slut och ligger till grund för
huvudmannens uppdrag till rektor för kommande läsår) ‐ Skolans verksamhetsplan inför
kommande läsår (anmäls till styrelsen innan början på nytt läsår för godkännande) ‐ Protokoll från
genomförda skyddsronder I övrigt ansvarar styrelsen för huvudmannens åtaganden i enlighet med
gällande lag och förordning såsom exempelvis ansvar för upprättandet av plan mot kränkande
behandling samt uppföljning av denna och mottagande och utredning av anmälan om kränkande
behandling av elev. Rektor ansvarar för allt som ligger inom ramen för rektors uppdrag i
styrdokumenten. Skolans systematiska kvalitetsarbete kommer att analyseras av skolledning,
skolchef samt personalföreträdare. Skolans elevråd och i förekommande fall elevkår kommer att
beredas möjlighet att vara med i arbetet.

11.2 Rutiner för klagomål

Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.
Av beskrivningen ska framgå
sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Eruditia kommer att utgå från Hvilans nuvarande arbete och utifrån det utveckla och förbättra de
delar som har behov av detta. Enligt 4:e kap 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för
hantering av klagomål på skolan. Dessa kommer att finnas tillgängliga på skolans hemsida
tillsammans med formulär för att lämna synpunkt eller klagomål. Information kommer även finnas
med i informationshäfte som målsman och elev får vid inledning av studier på Hvilan Gymnasium
Lund. När elev eller målsman lämnar klagomål via det digitala formuläret så kommer klagomålet
att komma huvudmannen tillhanda. Förutom klagomålshantering via hemsidan så ska all personal
kunna ta mot klagomål och/eller synpunkt på ett professionellt och sakligt sätt så att den som har
klagan eller synpunkt kan vara trygg att dennes klagan eller synpunkt hanteras på ett bra sätt.
Efter att klagomål utretts och/eller åtgärdats så ska återkoppling ske till de/den som lämnat
klagomål/synpunkt. Om det är nödvändigt utifrån klagomålets natur ska självklart samverkan med
de/den som klagat ske underhand som ärendet hanteras. Ansvar för att utreda och hantera
klagomål åligger huvudmannen, dvs. styrelsen för Eruditia AB.

11.3 Inflytande och samråd

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
Av beskrivningen ska framgå
hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Eruditia kommer att utgå från Hvilans nuvarande arbete och utifrån det utveckla och förbättra de
delar som har behov av detta. Inför varje kurs ska lärare noggrant gå igenom vad som ska
behandlas, hur undervisningen ska planeras och vad som är målet med undervisningen. Eleverna
ska även även ges information om betygskriterier och bedömningsformer. Det är viktigt att denna
information inte bara ges vid ett tillfälle utan aktualiseras allt eftersom undervisningen fortskrider.
Eleverna ska vid dessa tillfällen ges möjlighet att komma med inspel om undervisningens innehåll,
utformning och komma med förslag om lämpliga projekt som skulle kunna genomföras inom
ramen för undervisningen. Skolan ska organisera så att elever har möjlighet att på ett strukturerat
sätt ge uttryck för sina åsikter om verksamheten såväl som ges inflytande och möjlighet till
påverkan kring de beslut som fattas såväl som hur de prioriteras. Elevinitiativ kring egen
organisation i exempelvis kårverksamhet ska stödjas men fråntar inte skolan ansvaret att
organisera för elevers systematiska möjlighet till inflytande. Förutom beslutsfrågor ska elever ges
möjlighet att påverka och ge synpunkter över skolans likabehandlingsplan, elevhälsoplan, plan mot
kränkande behandling samt andra lämpliga policydokument. Rektor eller den rektor utser är
adjungerad till elevrådet. Skolans styrelse eller representant utsedd av skolans styrelse ska träffa
elevrådet en gång per år. Alla protokoll sparas och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
Elevrådet utser elevskyddsombud med bred representation. Dessa ska bjudas in att vara med på
de två skyddsronder som rektor genomför tillsammans med arbetstagarorganisationernas
skyddsombud. På höstterminen ska fokus vara fysisk arbetsmiljö och på våren ska fokus vara
psykosocial arbetsmiljö. Skyddsronderna dokumenteras och följs upp på elevrådet. Förutom
elevråd ska det på skolan finnas ett skolbiblioteksråd. I skolbiblioteksrådet samlas av elevrådet
utsedda representanter tillsammans med skolbiblioteksansvarig lärare och rektor för bland annat

att diskutera önskade inköp av böcker och andra media samt att göra prioriteringsordningar vid
beställning.

12 Åtgärder mot kränkande behandling

1 kap. 4-5 §§ och 6 kap. 7-10 §§ skollagen
Handledningar som tagits fram av BEO och Diskrimineringsombudsmannen. https://beo.skolinspektionen.se/lagar-regler/6kapitlet-skollagen/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

12.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
främjande och förebyggande åtgärder
hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling.

Eruditia kommer att utgå från Hvilan Gymnasium Lunds nuvarande arbete och utifrån det utveckla
och förbättra de delar som har behov av detta. Att trivas och känna sig trygg på sin skola är en
självklar rättighet för alla elever. Att skapa en trygg atmosfär och gott kamratskap mellan elever
och personal är ett bra sätt att förebygga kränkningar och viktigt för att skapa den tillit som krävs
för att våga prata med någon av skolans personal när kränkning har skett. Arbetet med normer
och värden är grundläggande för elevernas utveckling mot samhällets gemensamma värderingar.
Arbetet med normer och värden i enlighet med läroplanen ska genomsyra all undervisning på
Hvilan Gymnasium Lund. Alla som arbetar på Hvilan Gymnasium Lund oavsett befattning är
skyldiga att skyndsamt rapportera vidare all kännedom om kränkande behandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier till rektor oavsett vilket sätt man fått kännedom om detta eller var det
skett. Detta innefattar även kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier som skett på
internet/sociala medier. Hvilan Gymnasium Lund understryker att det i detta led inte ska göras en
värdering om graden av allvar i kränkningen utan lämna det avgörandet till huvudmannen. Rektor
ska se till att kränkningen dokumenteras i en kränkningsanmälan och informera huvudmannen som
sedan ansvarar för att utredning sker och fattar beslut om åtgärder för att förhindra fortsatta
kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier. Eruditia kommer att införa att Hvilan
Gymnasium Stockholm kommer att använda systemet Visma Draftit för att underlätta anmälnings
och handläggningsarbetet av kränkningsärenden, vi har god erfarenhet av att arbeta i det
systemet på Viljaskolan. Alla klasser har en mentor som ansvarar för att följa upp klassens
arbetsmiljö. Detta gäller inte minst den psykosociala arbetsmiljön. Trivsel och trygghet är därför
viktiga ämnen som mentor kan hjälpa eleverna att fånga upp och lyfta. Större utvärdering av
skolans hela psykosociala miljö görs vid skyddsrond på vårterminen i enlighet med tidigare
redovisning. Inför varje år analyseras skolans psykosociala arbete och ligger till grund för årets
likabehandlingsplan som tas fram av rektor i samråd med elevhälsa, kollegium och elevråd.

Utvärdering av planen sker med stöd av bland annat genomförda enkäter som beskrivits i skolans
systematiska kvalitetsarbete, mottagna klagomål, protokoll från klassråd, anmälda och utredda
kränkningar mm.

12.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
Av beskrivningen ska framgå
lärarens roll och ansvar
rektorns roll och ansvar
huvudmannens roll och ansvar.

Eruditia kommer att utgå från Hvilan Gymnasium Lunds nuvarande arbete och utifrån det utveckla
och förbättra de delar som har behov av detta. Skolans värdegrund bygger på alla människors
lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt. Därför är det viktigt att skolans arbete mot
kränkande behandling är en angelägenhet för alla som arbetar på Hvilan Gymnasium Lund.
Läraren är den som arbetar närmast eleverna, agerar föredöme och verkar för att skapa en miljö
där kränkningar ej får förekomma. Om kränkande beteende identifieras eller upptäcks så ska det
omgående rapporteras till rektor för utredning. Läraren har ansvar att alltid följa skolans rutiner
såsom de beskrivs i plan mot kränkande behandling. Rektorns roll och ansvar är att arbeta
främjande, förebyggande och åtgärdande för att förhindra kränkningar. Rektorn ansvarar för
framtagande av plan mot kränkande behandling, att planen är känd och att rutinerna efterlevs.
Rektor ansvarar för att arbetet följs upp, utvärderas och utvecklas. Rektor ansvarar även för att
alla som arbetar på skolan har förutsättningar för att arbeta efter upprättade rutiner såsom
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Rektor samverkar med elevrådet inför
varje revision av dessa planer. Vid konstaterad kränkning meddelar rektor huvudmannen samt
genomför på dennes uppdrag utredning och vidtar de åtgärder som behövs. Rektor samråder och
informerar vårdnadshavare till de inblandade eleverna i de fall eleven är omyndig. Rektor ansvarar
för att uppföljning sker av de aktuella åtgärderna samt ansvarar för att säkerställa att
kränkningen, trakasserierna och/eller mobbningen inte fortgår samt återrapporterar till
huvudmannen. Huvudmannen har det övergripande ansvaret och följer upp arbetet mot
kränkningar och säkerställer att skolans rektor har förutsättningar att skapa en trygg och
inkluderande skola.

12.3 Grundläggande demokratiska värderingar

Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
Av beskrivningen ska framgå
hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet
mellan människor.

Eruditia kommer att utgå från Hvilan Gymnasium Lunds nuvarande arbete och utifrån det utveckla
och förbättra de delar som har behov av detta. På Hvilan Gymnasium Lund ska skolans
värdegrund genomsyra det dagliga arbetet på skolan. Genom val av arbetsmetoder och stoff ska
arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet vara en naturlig
del av lärandet. Förhållningssättet mellan lärare och elever ska vara sådant att skolan i både ord
och handling verkar i enlighet med värdegrunden. Tid kommer att avsättas för avstämning av
värdegrundsarbetet och att stötta varandra med goda exempel på de återkommande
arbetslagsmötena. Skolans ordningsregler ska vara väl förankrade på i det dagliga arbetet och
revideras tillsammans med personal och elevråd. På detta sätt skapar skolenheten ordningsregler
som inkluderar och främjar trygghet och struktur på skolan. Hvilan Gymnasium Lund kommer att
arbeta för de demokratiska grundläggande värderingar genom att lyfta värdegrundsaspekter i
varje ämne med läroplanens hjälp. Genom kritiska utforskande samtal där elevernas abstrakta
tänkande utmanas och där undervisningserfarenhet kopplas till praktisk handling gör att
kunskaper ställs i relation till elevernas egna erfarenheter och åsikter. Detta synliggör skillnaden
mellan gemensamma etiska principer och privata ställningstaganden. Undervisningen ska
möjliggöra att olika perspektiv omfattas och inkluderas så att erfarenhet, bakgrund och identitet
hos eleverna kan komma till uttryck och stärkas i förhållande till läroplanens mål om normer och
värden.

13 Gymnasieskola

15 kap. 2-3 §§, 20 § och 33 § skollagen och 7 kap. 2 — 5 §§ gymnasieförordningen
Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-forgymnasieskolan

13.1 Utbildningens syfte

Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
Av beskrivningen ska framgå
hur undervisningen kommer att organiseras
vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.

Eruditia kommer att utgå från Hvilan Gymnasium Lunds nuvarande arbete och utifrån det utveckla
och förbättra de delar som har behov av detta. Hvilan gymnasium genomför undervisning i
årskurs‐ och programhomogena klasser om upp till 30 elever i varje klass. Huvuddelen av
undervisningen bedrivs som lärarledd ämnesundervisning. Beroende på undervisningens innehåll
och natur kan även halvklass och gruppundervisning samt handledning och laborationer
förekomma. Vissa moment kommer att genomföras i ämnesöverskridande projekt (teman) där
mål från olika ämnen bildar nya helheter och låter eleverna se nya sammanhang samt prova olika
arbetsformer. Undervisningen anpassas utifrån kursmål, läroplan, elevernas behov av extra
anpassningar samt pågående åtgärdsprogram. Skolan använder såväl fysiska läroböcker,

anpassat lärmaterial som digitala resurser i undervisningen.

13.2 Utvecklingssamtal

Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 15
kap. 20 § skollagen.

13.3 Mottagande till gymnasieskolan

Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i
gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange
de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen. Redogör
närmare för vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15 kap. 33 § skollagen.
Redogör närmare för vilka elever som avses.

13.4 Färdighetsprov

Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
vilka program/inriktningar som avses
hur provet kommer att genomföras
vilka moment som ingår i provet
hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

14 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning

15 kap. 11 §§, 16 kap. 11 a § samt 16 § skollagen (2010:800)
1 kap. 8 §, 4 kap. 3 §, 12-14 §§ samt 8 kap. 1-22 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Skolverket, Bedömning i yrkesämnen — dilemman och möjligheter, 2011
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2572
Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken, dnr 40-2010:0482/Skolinspektionens
kvalitetsgranskning: Gymnasial lärlingsutbildning, dnr 400-2011:6484/Skolinspektionens rapport över fördjupat tema i
tillsynen: Fördjupad tillsyn på yrkesprogram, 2013

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/
APL utomlands
Om sökanden avser att erbjuda eleverna APL utomlands ska sökanden redogöra för följande frågor under övriga
upplysningar.
Hur kvalitetssäkrar sökanden de utländska APL-platserna? (Som exempel bör eventuella skillnader i arbetsklimatet
klargöras).
Hur klarläggs syftet med APL i det svenska skolsystemet för de mottagande praktikplatserna?
Hur får tilltänkta handledare information om innehåll och mål samt kunskap om bedömnings‐ och kvalitetsfrågor
avseende APL?
Hur kommer kontakten med APL-platsen och dess handledare se ut?
Hur kommer eleverna att förberedas språkligt, kulturellt, yrkesmässigt och pedagogiskt inför praktikperioderna
utomlands?
Hur finansierar skolan en utlandsförlagd APL?
Vilka åtgärder har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden utomlands?

14.1 Gymnasial lärlingsutbildning

Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.
Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen.

14.2 Omfattning av APL

Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
Program

Inriktning

Veckor

14.3 Säkerställande av APL-platser

Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen.

14.4 Lokalt programråd

Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och
arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.

14.5 Handledare

Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen.

Av beskrivningen ska framgå
hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och
även i övrigt bedöms vara lämplig.

14.6 Bedömning och betygsättning

Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
Av beskrivningen ska framgå
vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen.

14.7 Lärlingsutbildning — utbildningskontrakt

Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas
alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga
Inga dokument registrerade

15 Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.
För ägar‐ och ledningskretsen ställs krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för
verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kravet på insikt och lämplighet omfattar ägare, ledning och även andra
som har ett betydande inflytande i huvudmannen.

15.1 Ägar‐ och ledningskretsen

15.1.1 Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om
sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.
För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
Namn

Patrik Nystedt

Personnummer

197403265536
Position eller befattning

VD

Namn

Patrick Gladh
Personnummer

197203305672
Position eller befattning

Skolchef

Namn

Ole Salsten
Personnummer

196204183476
Position eller befattning

Styrelseledamot

Namn

Fredrik Salsten
Personnummer

198809254892
Position eller befattning

Styrelsesuppleant

Namn

Sara Nystedt

Personnummer

197608045626
Position eller befattning

Styrelsesuppleant
15.1.2 Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, se Läs
mer-rutan.
För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, redovisa:
Namn

Patrik Nystedt
Personnummer

197403265536
Position eller befattning

VD, styrelseledamot Eruditia AB, delägare

Namn

Ole Salsten
Personnummer

196204183476
Position eller befattning

Styrelseledamot Eruditia AB, delägare

Namn

Patrick Gladh
Personnummer

197203305672
Position eller befattning

Skolchef, ordförande Eruditia AB, delägare

15.1.3 Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan samt fullständig koncernstruktur. Ange
organisationsnummer och ägarandel i samtliga ägarled. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar.
Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Skiss över ägarkedjan bifogas som bilaga 14. Eruditia AB är ett av Utbildia AB (559189-3754)
helägt (100%) dotterbolag. Ägare till Utbildia AB är Patrick Gladh till 33% (pnr 720330-5672),
PeTvå konsult AB till 33% (orgnr 559187-4630) samt Salstenen AB till 34% (orgnr 556786-9358).
PeTvå konsult AB ägs till 100% av Patrik Nystedt (personnummer) Salstenen AB ägs till 100% av
Ole Salsten (personnummer)
Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska
uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.
15.1.4 Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Ägarkretsen till Utbildia AB är sedan tidigare godkänd av Skolinspektionens ägarprövning att
bedriva grundskoleutbildning i Göteborg samt har startat grundskolan Viljaskolan Angered.
Skolinspektionen har också pågående (eller. nyligen avslutad) granskning av ägar‐ och
ledningskretsen kopplat till ansökningar från Utbildia AB om att starta fristående grundskolor i
Södertälje, Botkyrka och Jönköping.

15.2 Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

15.2.1 Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet
ska redovisas. Redovisa för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Specificera vem i ägar‐ och
ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ägarâ€ och ledningskretsen har hög kunskap om skollagstiftningen. Patrick Gladh har genomgått
den statliga rektorsutbildningen samt har 17 års yrkeserfarenhet som gymnasie‐ och
grundskolerektor. Patrick har vid flertalet tillfällen undervisat lärare och elevhälsogrupper i
tillämpning av lagar och förordningar gällande skolans verksamhet. Patrick har även utrett och
skrivit tjänsteutlåtanden som berört tillämpning av skolans styrdokument. Patrick under sin tid som
rektor framför allt varit aktiv inom gymnasieskolan. Han har där varit ansvarig för Individuellt
alternativ, preparandutbildning och därtill närliggande utbildningar som syftat till att ge ungdomar
med brister i grundskolebehörigheten utbildning inom dessa områden. Patrick har även varit
rektor för ekonomi-, naturvetenskapligt‐ och samhällsvetenskapligt program. Under åren 2016 till
2019 var Patrick ordförande för stadsdelsnämnd Norra Hisingen i Göteborg som fram till och med
sommaren 2018 var huvudman för grundskola och förskola samt fritidshem i stadsdelen. Patrik
Nystedt har under 10 års tid arbetat som undervisningsråd/departementssekreterare på
Skolverket/Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. I sina roller på myndigheterna
genomfördes flera interna utbildningar i skolans styrdokument, bland annat på tillståndsprövning
där Patrik var verksam i ett par års tid. Därefter har Patrik fortsatt varit verksam inom
utbildningsbranschen som högre chef inom utbildningsbranschen (utbildningschef,
verksamhetschef, kvalitetschef och VD) innan han startade eget konsultbolag. Där har han haft

ett tiotal olika uppdrag åt olika utbildningsaktörer på olika positioner.Patrik har även varit ledamot
i olika styrelser (bland annat friskolornas Riksförbund) och är nu ledamot i Auktorisationsnämnden
för Almega för att kvalitetssäkra olika utbildningsleverantörer. Patrik har arbetat med
utbildningsfrågor som handlar om allt från förskolan, fritids, grundskola, gymnasium till
vuxenutbildning i sina olika roller. Ole Salsten var under åren 1999â€2010 delägare (50%) och
administrativ chef för friskolekoncernen Baggium som bedrev grundskoleâ€, gymnasieâ€ och
vuxenutbildning.
15.2.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Ägarâ€ och ledningskretsen har hög kompetens inom det arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga
området. Patrick Gladh har varit yrkesverksam rektor med chefsansvar över lärare, administrativ
personal samt övrig personal inom skolans värld de senaste 17 åren. Förutom rektorsutbildning
har även Patrick genomgått utbildning i pedagogiskt ledarskap på Göteborgs universitet samt
verksamhetschefs-utbildning och diverse introduktionsutbildningar som chef inom Göteborgs stad i
samarbete med Göteborgs universitet. Patrick har ansvarat för det systematiska
arbetsmiljöarbetet på samtliga skolenheter inom Angeredsgymnasiet. Förutom detta har Patrick
varit styrelseledamot i ett flertal kommunala bolag däribland vice ordförande för Göteborg Energi
AB. Patrik Nystedt har varit chef den senaste tioårsperioden. I flertalet roller har han då varit chef
över chefer. Patrik har haft ett stort personalansvar och bland annat varit VD för en koncern med
cirka 500 anställda. Genom de olika chefsuppdragen och även olika ledarskapsutbildningar har
han lång erfarenhet inom det arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga området. I Patriks
högskoleutbildning (PolMag examen) ingick också arbetsrättslig och arbetsmiljörättsliga frågor
som en del i utbildningen. Ole Salsten var under åren då han var ägare och administrativ chef för
friskolekoncernen Baggium/Praktiska ansvarig för tecknande av eget kollektivavtal med
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Han var dessförinnan mellan 1989â€1995
förtroendevald på heltid och delaktig i förhandling och upprättande av kollektivavtal vid
bolagisering av SJ Ìs bussverksamhet till Swebus. Exempel på uppdrag var huvudskyddsombud,
lärare vid kurser i arbetsmiljö och arbetsrätt samt styrelseordförande för Previas
företagshälsovårdcentral i Göteborg. Mellan 1992â€1995 var Ole delvis anställd vid
Kommunalsförbundskontor samt hade uppdrag för LO med bla utredning av
arbetsskadeförsäkring.
15.2.3 Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar‐
och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig
lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas. Specificera vem i ägar‐ och ledningskretsen som har den
aktuella kunskapen.

Ägarâ€ och ledningskretsen har hög kompetens inom det ekonomiska området Patrick Gladh har
varit yrkesverksam rektor med budget och resultatansvar de senaste 17 åren varav två år i
fristående verksamhet som bedrivits i aktiebolagsform. Patrick har även varit varit
styrelseledamot i ett flertal kommunala bolag däribland vice ordförande för Göteborg Energi AB.
Patrick har genomgått styrelseakademins utbildning för ledamot i aktiebolags styrelse. Han har
även genomgått viss företagsekonomisk utbildning på högskolenivå. Patrik Nystedt har varit

yrkesverksam chef i drygt 10 års tid och då haft ekonomiskt ansvar i flera roller.Bland annat i
rollen som VD då Patrik hade ett ekonomiskt ansvar för tre bolag som tillsammans omsatte drygt
400 Mkr. Patrik har därefter i drygt ett års tid haft ett eget konsultbolag. Patrik har också genom
olika ledarskaps‐ och VD-utbildningar utbildats inom företagsekonomi och det var också ett
område som ingick inom ramen för universitetsutbildningen (PolMag examen). Ole Salsten har
examen som Godkänd Revisor vid Statens Skola För Vuxna (Högskola). Han har också varit
Ekonomichef för Baggiumâ€koncernen under åren 1992â€2010 och är idag styrelseordförande i
det publika bolaget Fortinova Fastigheter AB samt innehar andra styrelseuppdrag.

15.3 Lämplighet

För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas:
15.3.1 Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från
Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
Ja
Nej
15.3.2 Engagemang i ideella föreningar
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen nuvarande eller tidigare (senaste tre åren) varit engagerad i ideella föreningar.
Ja
Nej
Om ja, lämna redogörelse över föreningens namn, organisationsnummer och vilken funktion personen har/hade i föreningen.

Patrick Gladh har under den senaste treårsperioden varit medlem i det Socialdemokratiska
arbetarpartiet (orgnr 802003-1145) samt Frivilligorganisationen Agape Göteborg (orgnr 8025131650) där han också under 1,5 år varit ordförande. Ole Salsten är medlem i det
Socialdemokratiska arbetarpartiet (orgnr 802003-1145)

16 Övriga

16.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Punkt 5.1 och 5.3: Förtydligande, antalet elever som redovisas på respektive program är inte
uppdelat på inriktningar utan totalt per program. Samtliga inriktningar är igång. Övriga bilagor som
bifogas under denna punkt är: ‐ Bilaga 11 avsiktsförklaring (LOI) ‐ Bilaga 12 Skiss på
ägarstrukturen ‐ Bilaga 17 Informationsbrev till alla medarbetare
16.2 Bilagor

Bilaga 11 Signerad avsiktsförklaring.pdf
Bilaga 11 Signerad avsiktsförklaring

Bilaga 12 Ägarstruktur.pdf
Bilaga 12 Ägarstruktur

Bilaga 17 Utskick personal 2022-05-03.pdf
Bilaga 17 Utskick och information medarbetare

Fullmakt Eruditia.jpg
Fullmakt för Patrick Gladh att företräda Eruditia AB.

16.3 Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

